
 

Страница 1 от 8 

 

 

 

 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс: 64-65 

e-mail: obshtina@straldzha.bg 
 

                                                                                                                                 

 
 

 

О Т Ч Е Т 
 

за изпълнение на Годишния  план за развитие на социалнитe   услуги в община 

Стралджа през 2021г. 
 

 

 

          В годишния  план за развитие на социалните услуги  в община Стралджа за 2021 

година бяха включени и функционираха следните социални услуги: 

 

1. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/- с.Маленово. 

 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост- с.Маленово е специализирана 

институция, в която се доставят комплекс от социални услуги, след изчерпване на 

възможностите за извършване на такива в общността, осигуряващи: 

 Постоянна грижа; 

 Терапия; 

 Медицинска и стоматологична грижи; 

 Групова и индивидуална работа; 

 Функционална и занимателна трудотерапия; 

 Специална педагогика; 

 Организиране на свободното време. 

Максималния брой потребители в социалната услуга  за 2021г. е 57. От тях са 

заети – 57, като 13 са мъже и 44 са  жени, на възраст над 18 години.  

С диагноза „Шизофрения“ са 6 потребители, които не отговарят на профила на 

социалната институция. Преместването им в друго социално заведение е в 

компетенциите на Дирекция  „Социално подпомагане“ – Ямбол. Стартирана е процедура 

за преместването на 2 от тях. 

Щатът на ДПЛУИ- с.Маленово е 31, състоящ се от специалисти и обслужващ 

персонал. От тях 26,5 са заети, незаети са 4,5 . 

Спазено е съотношението специалисти към общ персонал 40/60. 

С висше образование са 2 специалисти, 6 са специалистите с полувисше 

образование, 17 са със средно образование, 2 без образование. 

 Потребителите в дома се хранят, съгласно разработено седмично меню, което 

включва 6 дни месо и 1 ден риба, почасов режим на хранене за закуска, обяд и вечеря, 

като храненето е на една смяна. 

 Храноден за 2021 година – 3,66 лв. 
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 През 2021г. 14 потребители бяха на екскурзия с маршрут- гр.Хасково, 

гр.Кърджали, гр.Златоград. Редовно се празнуват рождени и именни дни и други 

празници. 

 Бюджетът за 2021 г. е 887 067 лв. От тях за ФРЗ са изразходени 423 516 лв. и за 

издръжка 463 551 лв. Преходният остатък за 2021г. е 233 187 лв. 

 

2. Център   за   социална   рехабилитация  и  интеграция /ЦСРИ/.  

 

      ЦСРИ е делегирана държавна дейност, в която се  предлагат почасово 

разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности.  

  Консултативните дейности са насочени, както към кандидат-  

потребителите и потребителите на социални услуги, така и към техните близки.  

   Терапевтичните дейности имат за цел да развият нарушени или           

липсващи социални умения, да коригират нарушения в развитието.  

 Рехабилитационните програми са насочени към възстановяване и 

социална интеграция. 

                Предлаганите социални услуги в ЦСРИ са:  

 медицинска рехабилитация - физиотерапия и лечебна физкултура; 

 логопедична терапия;  

 психологична подкрепа  и консултиране;  

 занимателна трудотерапия за деца.   

          Дейностите по медицинска рехабилитация се провеждат след  задължителна 

консултация и назначение от лекар – физиотерапевт.  

 Максималния брой потребители на услугата е 38 потребители. Броя на щатните 

длъжности в ЦСРИ е 11.5. Заети са всички длъжности на специалисти, задължителни за 

функциониране на услугата.  

 През 2021г. дейности за подкрепа в ЦСРИ са ползвали 39 възрастни и 41 деца. 

Средномесечно през услугата са преминавали 37 потребители, а средномесечната заетост 

е 61 деца и лица. Спрямо предната година има завишение на броя ползватели, но не 

могат да се достигнат все още нивата от преди пандемията. Повече от 54 лица и деца са 

преминали през  кабинети по физиотерапия и залата за рехабилитация, а логопедична 

подкрепа са ползвали 28 деца и 1 лице, 3 деца  са ползвали психологическа подкрепа и 

консултиране. 

 Продължава  мобилната работа на логопедът с децата от детските градини на гр. 

Стралджа. През 2021г. 13 деца са получили логопедична подкрепа в детските  градини. 

Дейност двигателна рехабилитация също се предоставя мобилно  в дома на 

потребителите. Само трима потребители са се възползвали от тази възможност. Остава 

по-малък и броят на лицата и децата, ползвали специализирания ни превоз за достъп до 

социалната услуга, съответно на по-малкият общ брой на потребителите.  

           Заниманията в Ателието се провеждат с деца, ползващи и други дейности за 

подкрепа в ЦСРИ. Общо 16 деца са посещавали занимания в Ателието през 2021 година.  

През миналата година работата в Ателието се провеждаше в индивидуална форма, 

поради ограниченията  за провеждане на групови занимания с потребители. 

            В съответствие с нормативните изисквания, продължи работата на екипа на ЦСРИ 

с външен супервизор, макар и в намален обем. Проведена е една групова супервизия. По 

проект на АСП,  през 2021г. са проведени и индивидуални супервизии на специалистите 

и подпомагащия персонал. 
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 Във връзка с промените на нормативната база - влезли в сила нов ЗСУ и ППЗСУ, 

през 2021г. беше извършено адаптиране на  администрирането на социалната услуга, 

съобразно новите изисквания. Съгласно промените, срокът на договора за социални 

услуги може да бъде продължаван при констатирана нужда от продължаване на работата 

с потребителя в доклада за оценка на изпълнението на ИПП.   Това позволява да се 

осигури непрекъснатост на рехабилитационния процес до постигане на заложените в 

ИПП цели. Децата ползвателите на социални услуги в ЦСРИ /децата с увреждания/ вече 

се счита, че не са деца в риск. Работата с тях се организира по ЗСУ, а не по Закона за 

Закрила на детето.  

             Работата в пандемичните условия през 2021г. се отрази негативно върху обема на 

дейностите за подкрепа, предоставяни в ЦСРИ. Все пак се наблюдава завишаване на броя 

на потребителите, в сравнение с 2020г. Тъй като липсваха забрани за пряка работа с 

потребителите, много по-малък е броят на потребителите на дистанционна форма на 

подкрепа.  

Бюджетът за 2021г. е 213 730 лв., от които 152 912 лв. по стандарт и 60 818 лв. 

преходен остатък. 

Общ размер на средствата за възнаграждение на персонала 98 312 лв. 

 

 

3.Център за обществена подкрепа. 

  

         Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, предназначени за 

деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 

специализирани институции, превенция на децата и настаняването им в специализирани 

институции, превенция на насилието и отпадането от училище, деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция 

на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, 

обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на 

деца с поведенчески проблеми и прояви. 

 

         Център за обществена подкрепа – гр. Стралджа е с максимален брой потребители- 

15, деца в риск от 0 до 18 годишна възраст и техните родители. Потребителите предимно 

са насочени от Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето”.  

През 2021 г. двама потребители са насочени от МКБППМН. 

13 самозаявени потребители се включиха в лятната програма „Лятна академия“ 

през месеците юли и август.   

 През годините броя на децата и семействата, потребители на услугите предлагани 

в ЦОП се увеличава. За 2021 г. от отдел „Закрила на детето” са насочени 28 деца и 2 

родители. Услугите се предоставят от двама специалиста – психолог и социален 

работник. 

 

          Услугите, които предлага ЦОП са: 

 „Семейно консултиране и подкрепа“; 

 „Социално – психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и 

техните семейства“; 

 „Превенция на отпадане от училище“; 

  „Подкрепа и консултиране на семейства от общността“; 
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 „Консултиране и работа с деца, въвлечени в родителски конфликти и в риск от 

родителско отчуждение“. 

 

        Заедно с разработените услуги се работи и в направление културно-масова 

дейност. Разработен е културен календар, дейностите са разпределени по месеци, 

включват празнуване на лични (рожденни и именни дни) и официални ( Великден, 

Коледа, Нова година и т.н.) празници, отбелязване на исторически събития, разходки до  

паркове , посещение на културни мероприятия, посещения на музея, участие на децата 

във великденския и коледния конкурс, участие в благотворителни базари. По- голяма 

част от заложените дейности не се осъществиха, поради обявената извънредна 

епидемиологична обстановка  и преминаването на учениците в дистанционна форма на 

обучение  

        През отчетния период ЦОП- гр. Стралджа предостави дистанционна работа само 

на трима потребители. Причината е, че по- голяма част от потребителите не разполагат с 

подходящи технически средства.  

 През 2021 г. като целева група се оформиха непълнолетни бременни и майки. 

През годината бяха насочени 12 потребители. Консултациите с тях са насочени в посока 

повишаване на родителския капацитет и превенция на изоставянето. При всички са 

извършени  домашни посещения.  

 През отчетния период се работи и за реинтеграция на едно дете в семейна среда. 

        При срещите с родители, учители, социални работници от отдел „Закрила на 

детето” споделят, че децата имат нужда от предоставяне на такъв тип дейност. При по-

голяма част от тях се наблюдава постигане на    заложените цели. Работата продължава в 

същата насока до постигане на положителни резултати. 

          С цел повишаване на професионалната компетентност на екипа за предоставяне на 

качествени социални услуги за деца и семейства,  специалистите на ЦОП през 2021г. 

получиха супервизия от външен специалист. 

          Щатът на ЦОП за 2021 година е: управител – 1 бр., социален работник – 1бр.,  

психолог – 0.5 бр. и  педадог – 0.5 бр.  

Бюджетът за 2021г. е 159 872 лв., от които 63 570 лв. по стандарт и 96 302 лв. 

преходен остатък. 

Общ размер на средствата за възнаграждение на персонала 31 881 лв. 

 

4.Социална услуга „ Асистентска подкрепа“. 

 

Социална услуга „ Асистентска подкрепа“ е делегирана от  държавата  дейност,  

която осигурява почасова грижа  на деца и лица с трайни увреждания и лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.  

        Целите и приоритетите на услугата  „Асистентска подкрепа“ са: 

 

 Подобряване качеството на живот на потребителите в социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“ чрез почасови грижи от социален асистент; 

 Удовлетворяване на индивидуалните потребности и потребности от подкрепа и 

грижи в ежедневието; 

 Задоволяване на здравните потребности на потребителя; 

 Задоволяване на потребности от контакти със семейството, близки, приятели и 

други лица. 
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            С цел повишаване на професионалната компетентност на екипа за предоставяне на 

качествени социални услуги насочени към целевата група,  служителите през 2021г. 

получиха супервизия от външен специалист. 

            Максималния брой потребители в услугата са 40. 

            Щатът на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е 15, от които има заети: 

1бр. –социален работник и 14 бр.- социален асистент.  

          Общия брой на потребители преминали през социалната услуга е 45.  

Бюджетът за 2021г. е 159 400 лв. по стандарт.  

Общ размер на средствата за възнаграждение на персонала 119 903 лв. 

 

5. Домашен     социален     патронаж    /ДСП/ . 

 

Домашен     социален     патронаж   е   общинска    дейност   и   се финансира от 

общината. 

На  територията на общината функционира патронаж в  гр.Стралджа със звена в  

с.Войника  и с. Каменец. Максималния брой потребители е 150. За функционирането им 

са определени 12 щатни бройки включващи длъжностите – домакин, готвач, раб.кухня, 

калкулант,  шофьор  и медицинска сестра. 

           Услугата „Домашен социален патронаж” предоставя  комплекс от социални услуги  

предоставяни по домовете свързани с: доставка на храна. Ползвателите на услугата през 

2021 година са както следва: 

 ДСП- гр.Стралджа -  90 бр. потребители от Стралджа, Зимница, Воденичане, 

Чарда, Джинот, Лозенец, Атолово, Маленово и Палаузово, средно месечно – 83 

лица ;  

 ДСП- гр.Стралджа, звено -  с. Войника  - 30 бр. от селата Войника, Богорово, 

Първенец и Люлин, средно месечно – 29 лица ; 

 ДСП- гр.Стралджа, звено- с. Каменец – 30 бр.от селата Каменец, Саранско, 

Тамарино и Поляна, средно месечно – 29 лица. 

           Ползвателите на тази услуга подават комплект от документи до Кмета на 

общината. Въз основа на тях се изготвя доклад предложение за ползване на услугата и 

заповед, след което Кмета на общината сключва договор за ползване на услугата. 

Ползвателите на ДСП заплащат месечна такса в размер от 45 до 55 лева, в която такса 

влизат  стойността на храната, разходът за подготовка и транспортните разходи за 

доставката й.  

          През 2021 година за дейностите на ДСП от общината са изразходени 232 935  лв. 

От тях за работни заплати и осигуровки - 126 785 лв. и за издръжка 106 150 лв.  

 

        5. Клуба на пенсионера. 

В общината функционират 14 клуба на пенсионера, като 2 от тях са в гр. 

Стралджа, а другите в селата: Воденичане, Палаузово, Джинот, Зимница, Лозенец, 

Поляна, Войника, Каменец, Чарда, Маленово, Тамарино и Първенец. В тях са обхванати 

над 480 лица от третата възраст. Активна дейност развиват клубовете в гр. Стралджа и 

селата: Воденичане, Палаузово, Джинот, Зимница, Лозенец, Поляна, Войника, Каменец, 

Чарда.  За  тях  през изминалата година са изразходени 2 378 лв.  за  издръжка.   

              

           Създаден е местен мрежов модел, включващ дейностите- здравеопазване, 

образование, етнически и интеграционни  въпроси, общинска комиссия за закрила на 

детето, МКБППМН, Консултативен кабинет към МКППМН. 
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            Работещите в социалните услуги от общината участват активно в различни 

обучения, курсове и семинари организирани от НСОРБ, МТСП и др. 

 

             През 2021 година общината реализира следните социални програми и  

проекти: 

 

           Механизъм за личната помощ - През 2019г.  е приета Наредба №РД-07-7 за 

включване в Механизма за лична помощ. Благодарение на Механизма се подпомагат 

хора с увреждания, като им се дава възможност да упражняват основните си права, да 

имат избор и активно да се включват в обществото, както и да им се предостави достъп 

до услуги и социални дейности.   

През 2021г.  50 лица са ползватели на социалните услуги, обгрижвани от 50 

асистента.  Изразходваните средства за 2021 г. са на стойност 468 469 лв.  

 

 

 Национална програма   „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 

През 2021г.   по програмата  /ЗОХТУ/  работи  1 лице на длъжност „метач” в гр. 

Стралджа.  

Продължителност:12 месеца. 

От 10.09.2019 до 09.09.2021г. 

Стойността на тази програма възлиза на 16 098 лв. 

 

Програма   „Заетост и обучение на продължително безработни лица” 

През 2021г.   по програмата  /ПОЗПБЛ/  работиха   10  лица на длъжност „общ 

работник” в гр. Стралджа.  

Продължителност: 1 месец. 

От 01.12.2021г до 31.12.2021г. 

Стойността на тази програмата възлиза на 4 080 лв. 

 

Национална програма   „Помощ при пенсиониране” 

През 2021г.   по програмата  работи   1  лице на длъжност „общ работник” в гр. 

Стралджа.  

Продължителност:12 месеца. 

От 01.09.2021г до 31.08.2022г. 

Стойността на тази програмата  възлиза на 10 910 лв.  

 

Национална програма   „Старт на кариерата” 

През 2021г.   по програмата  работи   1  лице на длъжност „младши експерт” в 

община  Стралджа.  

Продължителност: 12 месеца. 

От 22.06.2021г до 21.06.2022г. 

Стойността на тази програмата  възлиза на 11 445.12 лв.  

 

По „Регионална програма за заетост на област Ямбол 2021г.“ работиха 6 лица 

от нашата община на длъжност „общ работник”.  

Продължителност:4 месеца. 

От 01.06.2021г. до 30.11. 2021г.  

Стойността на тази програма  възлиза на 28 481.00 лв. 
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Проект ,,BG05M90P001-2.040-0099-C01, „Патронажна грижа за нуждаещи се 

лица в община Стралджа и община Болярово“, съгласно договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M90P001-2.040-0099-C01, финансиран по Оперативната 

програма ,,Развитие на човешки ресурси“2014-2020г., процедура BG05M90P001-2.040 

,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. 

Проекта се осъществява в партньорство с община Болярово. Потребителите по 

проекта бяха 41 лица с увреждания и самотноживеещи хора обгрижвани в домашна 

среда. По проекта работиха 3 лица на длъжност  - работник в област социални дейности , 

2 лица  на длъжност  работник в област здравни грижи, 1 шофьор и 1 диспечер. 

Компонент – 4 стартира на 23.11.2020г. и приключи на 23.05.2021г. 

Обща стойност:  70 318.08 лв. 

 

Проект „ Патронажна грижа + “, код на процедура BG05M9OP001-6.002 

,финансиран по Оперативната програма ,,Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020г., 

приоритетни оси-Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана 

от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката.  

Потребителите по проекта в Направление 1 са 41 лица с увреждания и 

самотноживеещи хора, обгрижвани в домашна среда. По него са наети да работят 3 лица 

на длъжност  - работник в област социални дейности , 2 лица  на длъжност  работник в 

област здравни грижи, 1 шофьор и 1 диспечер. По Направление 2 потребителите са 110 

лица по него са наети да работят- 12 лица на длъжност- общ работник. 

Продължителност: 12 месеца. 

От 25.05.2021г.  до 25.05.2022г. 

Обща стойност: 243 087.03 лв. 

 

 Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“, 

Договор № BG05M9OP001-2.066-0001-С01  финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.066 „МИГ-

Стралджа 2016г.“-Проект „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване“   

по процедура  BG05M9OP001-2.066, чрез подхода ВОМР. 

Проекта цели подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално 

включване в отговор на комплексните потребности на хората с увреждания и възрастни в 

риск, с цел преодоляване на риска от изпадане в бедност или социално изключване, 

поради зависимостта им от подкрепа от страна на близки и роднини. 

Продължителност: 24 месеца 

От 16.10.2019г. до 16.10.2021г. 

Обща стойност: 299 999,99лв. 

 

 Проект „Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности на територията на община Стралджа“- обхванати 41 

лица от ромски произход и 5 лица в неравностойно положение. 

 

 Проект  „Инициативи за заетост“-  обучение на 40 лица от следните целеви 

групи: 
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 безработни, вкл. продължително безработни или неактивни участници извън 

образование и обучение, над 54г.; 

 безработни и неактивни лица на възраст от 30г. до 54г. вкл. 

Обща стойност: 197 429.52 лв. 

Продължителност: 12 месеца 

От 10.04.2020г. до 10.04. 2021г.  

 

Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община 

Стралджа – 2 ”- наети лица 16 бр., потребители на услугите- 150 деца и 150 семейства. 

Услугата се предлага в обновената, модернизирана и обзаведена сграда. Екип от 

специалисти - лекари, педагози, психолози, медицински и социални работници, 

медиатори работят с деца и родители от етническите малцинства. Провеждат се 

индивидуални и групови консултации, срещи, наблюдение на здравето, физическото и 

психомоторно развитие на бебета и деца, превенция на заболеваемостта, грижи за 

семействата. Паралелно с това се осъществяват посещения и по домовете – така 

наречената работа на терен, работа в общността за превенция на заболеваемостта, 

информиране и консултиране. 

          Продължителност: от 2016г. до 31.12.2022г. 

          Обща стойност: 792 695.80 лв. 

 
 

  

Клуб на диабетика – предоставя услуги на потребители, съответстващи на 

дейността на клуба. Дейността им е да  предоставят възможност и условия на хората с 

увреждане да общуват, да организират културни мероприятия, да осъществяват социална 

интеграция. Подпомагат членовете при измерване на кръвното налягане и кръвната захар, 

обучение за самоконтрол, диетолечение и активен живот. Ежегодно се осигуряват 

безплатни противогрипни ваксини на всички членове на клуба. 

 

Клуб на хората с увреждания - подпомага хората с увреждания, обогатява техния 

културен живот и им осигурява информираност по актуални теми и проблеми. 

Предоставят се консултации в областта на социалното подпомагане и ползване на 

социални услуги. Оказва се съдействие при извършване на различни административни 

услуги и други дейности. 

 

Консултативен кабинет към МКБППМН - Консултиране и подкрепа на деца с 

противообществени прояви. 

 

 

 

          От гореизложеното за постигнатите резултати  през 2021 година  в развитието на 

социалните услуги, става ясно, че общината  успешно реализира плануваните социални 

услуги.  

 

 

 

 


